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1- RELATÓRIO: 

 
 

Versa a presente manifestação sobre consulta formulada pela Câmara Municipal de Murici 

dos Portelas, neste ato representada pelo seu Presidente, o Sr. Ricardo do Nascimento Martins 

Sales. 

Indaga o Consulente acerca da legalidade de eventual contratação de profissional 

habilitado a exercer o cargo de titular do controle interno do Município. 

 

Diante da relevância da matéria a presente consulta foi conhecida e enviada, através de 

Despacho oriundo desta Relatoria (Doc. 03), para a Comissão de Regimento e Jurisprudência-CRJ 

desta Corte para que apresentasse informações sobre o tema ora abordado. 

  

A CRJ manifestou-se (Doc. 04) concluindo que o Plenário desta Corte de Contas, acerca 

da matéria, aprovou na Sessão Plenária Ordinária nº 009, de 18 de março de 2013, por meio da 

Decisão nº 264/13 – E, a Instrução Normativa nº 02, publicada no DOE do TCE/PI nº 55/14, de 21 de 

março de 2013, a título de sugestão aos Municípios Piauienses, Minuta de Projeto de Lei para a 

criação do Controle Interno, dispondo detalhadamente sobre o objeto do presente processo.  

 

Na sequência da tramitação os autos foram encaminhados à DFAM, que se manifestou 

informando, que matéria referente ao Controle Interno não deriva de imposição desta Corte de 

Contas, mas da Constituição Federal (art. 31) e normatização trazida pela EC nº 38/12 que alterou o 

art. 90 da Constituição Estadual do Piauí, que obriga a manutenção de sistema de controle interno 

em todos os Poderes e em todos os entes da Federação. 

 

Informou ainda que “a utilização de cargo em comissão para o exercício da atividade de 

Controlador Interno se mostra inapropriada, dada a fragilidade de seu vínculo com o Poder Público, e 
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via de consequência, a sua estreita sujeição à autoridade que o nomeou”, razão pela qual se torna 

indiscutível, pela essência do cargo, que o Controlador Interno possua autonomia de suas funções e 

não seja ligado por laços de confiança com o administrador público, sob pena de parcialidade em 

suas manifestações e decisões, exigindo-se, para tanto, o exercício por funcionário efetivo. 

 

Instado a manifestar-se, o MPC emitiu parecer (Doc.08), no mesmo sentido  do órgão 

técnico, qual seja:   

 

“O sistema de controle interno deve ser instruído por meio de lei municipal, atendendo ao 

disposto no art. 31 da Constituição da República Federativa do Brasil. A participação do Poder 

Legislativo, inclusive, legitima o referido sistema de controle uma vez que permite a participação 

indireta dos cidadãos. É imprescindível que cada Município disponha de sua Lei Orgânica do Sistema 

de Controle Interno, a qual estabelecerá quadro próprio de servidores a integrar a Controladoria Geral 

do Município, dentre os quais será escolhido o titular do sistema de controle. Assim, necessário 

processo seletivo para preenchimento do cargo que deve, dentre outras atribuições, prevê 

conhecimentos e qualificação técnica adequada (conhecimentos jurídicos, de contabilidade, 

administrativos e econômicos) a ser exercido de forma independente.” 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO E VOTO 

 

Ante o exposto e considerando o disposto na Constituição Federal (art. 31), na Emenda à 

Constituição Estadual do Piauí nº 38/2012, bem como na Instrução Normativa nº 02 deste Tribunal, 

voto, com fulcro no art.100, §2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas, em consonância com o 

Parecer da DFAM e da Manifestação do MPC, por entender que materializam a compreensão e o 

posicionamento do TCE/PI sobre a presente consulta, devendo ser encaminhadas cópias autênticas 

dos Pareceres do MPC e da DFAM ao consulente. 

 

                                             Teresina-PI, 06 de fevereiro de 2014. 

 

                                                     ___________________________________   

Cons. Luciano Nunes Santos 

Relator 
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